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MUNICÍPIO DE CARATINGA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL 001/2014 DO 
CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

556000096 Thiago Augusto Schmidt De Melo Assistente Jurídico Legislativo 

556000251 Tiago Nascimento Lúcio Assistente Jurídico Legislativo 

556000660 Carolina De Melo Alves Assistente Jurídico Legislativo 

556001148 Paola Alvarenga Portes Assistente Jurídico Legislativo 

556001216 Álvaro Luís Barros De Alarcão Bento Assistente Jurídico Legislativo 

556001281 Luana Costa Martins Assistente Jurídico Legislativo 

556002070 Vanessa Cristina Estanislau Onorio Assistente Jurídico Legislativo 

556002994 Jamile Fortunato Barroso Alves Assistente Jurídico Legislativo 

556003345 Gustavo Magalhães Ribeiro Neves Assistente Jurídico Legislativo 

556001043 Isabela Cristina Paradela De Oliveira Auxiliar Administrativo 

556001339 Manoel Messias Da Silva Neto Auxiliar Administrativo 

556001423 Mariana De Souza Fernandes Auxiliar Administrativo 

556001936 Samira Martins Dos Reis Auxiliar Administrativo 

556002045 Monalisa Da Silva Vacarelli Auxiliar Administrativo 

556002744 David Ferreira Franco Auxiliar Administrativo 

556003188 Karine Da Silva Luca Ribeiro Auxiliar Administrativo 

556003234 Marcelo Oliveira De Moura Auxiliar Administrativo 

556003962 Mabelle Adhala Lima E Silva Auxiliar Administrativo 

556002359 Cristiane Alves De Souza Lopes Auxiliar de Serviços Gerais 

556000715 Luis Fernando Campos Rosa Controlador Interno 

556000930 Braulio Lage De Andrade Controlador Interno 

556001168 Milene Barbosa Da Silva Controlador Interno 

556002213 Michelle Corrêa Gonçalvbes Controlador Interno 

556000113 José Pereira Da Cunha Motorista 

556000406 Roger Alves Dos Santos Motorista 

556001785 Adriana Gomes De Sousa Motorista 

556002049 Glaucio Germano Da Silva Luca Motorista 
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556002805 Adeivison Pereira Da Silva Motorista 

556003024 Rodrigo Da Costa Moreira Motorista 

556000042 Nataly Paula Do Nascimento Araujo Oficial Administrativo 

556000290 Hudson Tarone Gomes Moreira De Paiva Oficial Administrativo 

556000852 Erika Valeria De Sousa Oficial Administrativo 

556001101 Thiago Amantino Vaz Da Silva Oficial Administrativo 

556001834 Vinicius Martines Mafra Campos Oficial Administrativo 

556001879 João Teixeira De Carvalho Oficial Administrativo 

556003243 Naiá Souza Pinto Oficial Administrativo 

556000669 Ângela Rosa De Sousa Oficial de Redação Legislativa 

556003463 Sérgio Luís Soares Araújo Oficial de Redação Legislativa 

556000080 Erick Vieira Nunes Técnico de Informática 

556000729 Maria Do Carmo Santos Sabino Telefonista 

 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. 

Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da utilização 

dos mesmos conteúdos programáticos. 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Assistente Jurídico Legislativo 
 
 

Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Um dos problemas dessa atitude consumista...” (2º§) / irresponsável não pode ser 

considerada correta. A recorrência de traços semânticos estabelece a leitura que deve ser feita do texto. Essa 

leitura não provém de extrapolações interpretativas, mas está inscrita como possibilidade no texto. Certas 

interpretações se tornarão inaceitáveis se levarmos em conta a conexão, a coerência entre seus vários 

elementos. Essa coerência é garantida, entre outros fatores, pela reiteração, a redundância, a repetição, a 

recorrência de traços semânticos ao longo do discurso. Por contexto, entendemos uma unidade linguística de 

âmbito maior, na qual se insere outra unidade de âmbito menor. Dessa forma, a palavra (unidade menor) se 

insere no contexto da frase (unidade maior); a frase se insere no contexto do período; o período se insere no 

contexto do parágrafo e assim por diante. Uma vez inserida no contexto, a palavra perde o seu caráter 

polissêmico, isto é, deixa de admitir vários significados e ganha um significado específico no contexto. É o 

significado definido pelo contexto que se denomina significado contextual. Portanto, para a coerência seja 

mantida, não há possibilidade de que o significado “irresponsável” seja atribuído a “consumista”. O que o 

texto declara é que a atitude consumista possui caráter irresponsável, mas não que “consumista” signifique 
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necessariamente “irresponsabilidade”. Recorrendo ao dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, teremos: 

consumista = aquele que gosta ou tem hábito de consumir. A alternativa C - C) “Outro aspecto importante é a 

durabilidade dos produtos.” (5º§) / resistência - é considerada acertadamente correta, pois, ao citar 

“durabilidade” no texto “Outro aspecto importante é a durabilidade dos produtos. Brinquedos, 

eletrodomésticos, roupas, carros... Hoje tudo parece ser produzido para durar e ser rapidamente substituído. 

Roupas que estão na moda em uma estação já não estarão mais alguns meses depois, aparelhos eletrônicos 

parecem descartáveis e daí por diante.” A durabilidade, resistência dos produtos, está sendo questionada; não 

há detrimento de tal significado em virtude de tal questionamento.    

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trecho em análise: “Para muita gente, no entanto, ser consumista não parece ser um defeito. Pelo contrário, 

parece que se dá mais valor a quem possui a maior quantidade de bens. Mas será que isso é mesmo verdade? 

Só pelo fato de possuir mais bens uma pessoa deve ser mais valorizada?” (3º§) 

A alternativa “C) a dúvida da autora em relação à tese apresentada.” não pode ser considerada correta. Um 

recurso argumentativo é a refutação dos argumentos contrários. Na verdade, sobretudo quando se trata de 

um tema polêmico, há sempre versões divergentes sobre ele. Um texto, para ser convincente, não pode fazer 

de conta que não existam opiniões opostas àquelas que se defendem no seu interior. Ao contrário, deve expor 

com clareza as objeções conhecidas e refutá-las com argumentos sólidos. Ao apresentar as versões 

divergentes à tese apresentada: “...ser consumista não parece ser um defeito. Pelo contrário, parece que se dá 

mais valor a quem possui a maior quantidade de bens.”, o texto dá início à construção da refutação, o que é 

comprovado logo após o trecho transcrito. A tese apresentada, ou seja, a ideia principal do texto; é, portanto, 

defendida a partir de tal recurso argumentativo e não colocada em dúvida.  

Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) fortalecer o argumento que sustenta o ponto de vista apresentado.” não pode ser 

considerada correta. Em um texto dissertativo, entre as bases da argumentação estão dois elementos 

principais: a consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser 

mostrada com o uso adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à 

evidência das provas, pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos 

(evidência de fato).  Em “Mas será que isso é mesmo verdade? Só pelo fato de possuir mais bens uma pessoa 

deve ser mais valorizada?  

A oferta de bens é muito maior atualmente do que no passado, mas isso não significa que nossas necessidades 

tenham aumentado na mesma proporção. Claro que muitos desses produtos facilitam a vida, mas é preciso 

avaliar com cuidado o que de fato é importante para a gente.” é possível notar que não há respostas explícitas 

para as perguntas feitas. Deste modo, as respostas a tais perguntas ficam no plano implícito sujeitas ao leitor. 

Trata-se de um recurso com o objetivo de provocar a interação com o leitor.   

Fonte: 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva.  

 O próprio texto. 
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Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não soube quem cumprimentar primeiro.” não pode ser considerada correta. A regência 

verbal ocorre na frase. O verbo “saber”, neste caso, trata-se de objeto direto, pois, não ocorre o uso da 

preposição. Há casos em que o objeto direto pode aparecer precedido de preposição. Tem-se então o objeto 

direto preposicionado (ODP). Com o pronome “quem”, desde que o antecedente esteja expresso. Se o 

antecedente do pronome não estiver expresso, não é obrigatória a utilização da preposição. Exemplos: “Não 

soube a quem cumprimentar primeiro.” (soube = verbo transitivo direto; a quem = objeto direto 

preposicionado) “Não soube quem cumprimentar primeiro.” (soube = verbo transitivo direto; quem = objeto 

direto). 

Fonte: Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva.  

 

Questão: 07 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Há duas alternativas corretas, a saber:  

“C) há uma interpelação da mulher em relação a Hagar.” 

A vírgula, neste caso, separa o vocativo. O vocativo é um termo independente da oração, servindo apenas 

para interpelar ou chamar aquele com quem se fala.  

“D) de acordo com sua função, poderia ser substituída pelo ponto de exclamação.”   

Para separar os vocativos, a vírgula pode ser substituída pelo ponto de exclamação, dando ênfase ao vocativo.  

Fonte: 

 Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.  

 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “... planejar nossas ações para ultrapassá‐las...” não pode ser considerada correta. De acordo 

com o enunciado da questão: “Considerando o emprego de recursos expressivos dentro do contexto 

linguístico em que uma palavra ou expressão pode ser enriquecida de novas acepções, assinale o trecho em 

destaque em que tal recurso é utilizado.” temos que o objeto da mesma trata-se de uma palavra cujo sentido 

atribuído no contexto vai além do sentido denotativo, ou seja, do sentido real. As figuras de palavras ou 

tropos caracterizam-se por apresentar sempre uma mudança, substituição ou transposição do sentido real 

para o sentido figurado da palavra. Não é o que ocorre no trecho destacado na alternativa.  

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) fazem referência a “dificuldades” e “ações”, respectivamente.   não pode ser considerada 

correta. Em “Precisamos olhar bem de frente para nossas dificuldades, assumi‐las de vez, planejar nossas 

ações para ultrapassá‐las, tomar atitudes, nos autocomprometer, sacudir a poeira e agir com determinação.” 

o referente dos termos destacados é o mesmo. Ou seja, precisamos assumir e ultrapassar nossas atitudes, e 

não ultrapassar as nossas ações.  

Fonte: O próprio texto.  
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Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
_Cálculo do número de portas: 

2.(nº guarda-roupas pequenos)+4.(nº guarda-roupas médio)+6.(nº guarda-roupas grande) 

2.(20)+4.(25)+6.(18)=40+100+108=248 portas 

_Cálculo do número de gavetas: 

3.(nº guarda-roupas pequenos)+6.(nº guarda-roupas médio)+9.(nº guarda-roupas grande) 

3.(20)+6.(25)+9.(18)=60+150+162=372 gavetas 

O cálculo também pode ser efetuado com a multiplicação de matrizes: 

= = =  

Total de portas: 98+150=248 

Total de gavetas: 147+225=372 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Progressão aritmética: 

100+(100+r)+(100+2r)+(100+3r)+(100+4r)+(100+5r)=720° 

15r+600=720° 

15r=120° 

r=8° 

Maior ângulo: 100+5r=100+5.8=140° 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Páginas por dia       total de dias         total de páginas 

       x                              y                               392 

     x+6                         y-21                            392 

O total de páginas por dia é inversamente proporcional ao número de dias: 

Xy = xy-21x+6y-126 

0 =-21x+6y-126 

6y-21x=126 

x.y = 392 

6y-21. (392/y) =126 

6y-8232/y =126 

6y2-8232=126y 

6y2-126y-8232=0 

y2-21y-1372=0 
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y= 49 

x.y =392 

x=8 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sejam as cores: A, B, C e D. 

Escolha de três pastas de cores iguais: 

AAA; BBB; CCC; DDD (4 maneiras) 

Escolha de duas pastas de cores iguais e uma de cor diferente: (12 maneiras) 

AAB; AAC; AAD. 

BBA; BBC; BBD. 

CCA; CCB; CCD. 

DDA; DDB; DDC. 

Escolha de três pastas de cores diferentes: (4 maneiras) 

C4, 3=4!/1!3!=4 ABC; ABD; ACD; BCD. 

Total de maneiras: 4+12+4=20 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 18 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Houve erro na redação de uma das frases do enunciado da questão conforme indicado a seguir: 

Como está na prova: Não há apartamentos com pelo menos um desses dois itens. 

A frase correta seria: Qualquer apartamento possui pelo menos um desses dois itens. 

Deste modo, a questão ficou prejudicada no seu entendimento, devendo, por este motivo ser anulada. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

lsevier, 2011. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Probabilidade de face preta apenas no 4º lançamento= P(Branca). P(Branca). P(Branca). P(Preta) = 

=4/6. 4/6. 4/6. 2/6= 2/3. 2/3. 2/3.1/3 =8/81  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
  x4 +x3-7x2-x+k    | x-1 

-x4 +x3                   x3+2x2-5x-6 
         2x3-7x2-x+k     

     -2x3+2x2   

            -5x2-x+k 
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            +5x2-5x 

                   -6x+k 

                    +6x-6 

                           k-6 

k-6=3 

k=9 

x4 +x3-7x2-x+9    | x+2 

-x4 -2x3                  x3-x2-5x+9 

-x3-7x2-x+9    

 x3+2x2 

 -5x2-x+9 

  5x2+10x  

                 9x+9 

                   -9x-18 

                          -9 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A” está correta, pois de acordo com o art. 25 da Lei de Licitações. A alternativa “B” está correta, 
pois de acordo com o art. 22 da Lei de Licitações. A alternativa “C” está correta, pois de acordo com o art. 14 
da Lei de Licitações. A alternativa “D” está incorreta, pois em desacordo com o Inciso XXXIII do art. 24 da Lei 
de Licitações. Com efeito, as hipóteses do art. 24 da citada lei, são situações de dispensa e não inexigibilidade 
de licitação.  
Fonte: Lei 8.666/93.  

Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O forte antagonismo entre as forças políticas ucranianas teve sua primeira crise a partir do episódio conhecido 

como Revolução Laranja, em 2004. Denúncias de fraude no processo eleitoral levaram milhões de pessoas a 

protestar contra a vitória do candidato pró-Rússia Viktor Yanukovich. A nova votação terminou com a vitória 

de Viktor Yushchenko, com uma plataforma pró-Ocidente, mais favorável à aproximação com a UE. Apesar do 

avanço democrático, a Revolução Laranja foi incapaz de eliminar as divergências internas, equilibrar a 

independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário e combater a corrupção. Além disso, a 

Ucrânia foi profundamente afetada pela crise econômica de 2008, abrindo caminho para que a oposição 

reconquistasse influência. Assim, o mesmo Yanukovich que foi afastado pela Revolução Laranja tornou-se 

presidente legitimamente eleito em 2010. Uma vez no poder, Yanukovich tratou de expandir seus poderes e 

reduzir o papel do Parlamento na política nacional. Mesmo sendo fortemente identificado com a Rússia, o 

presidente ensaiou uma aproximação com a UE durante sua última gestão. Com a economia gravemente 

debilitada, Yanukovich adotou uma política ambígua para tentar barganhar benefícios com europeus e russos. 

Em 2013, quando estava prestes a assinar um acordo de associação comercial com a UE, a Rússia ofereceu 

uma ajuda de 15 bilhões de dólares para Kiev. Pressionado, o presidente Yanukovich aceitou a oferta e virou 

as costas para a UE, deflagrando a atual crise que culminou com a sua queda em fevereiro. Um dos principais 

temas das negociações para encerrar a crise é a proposta de federalização da Ucrânia, patrocinada pela 

Rússia. Por esse sistema, as regiões do país se tornariam repúblicas com certa autonomia política e 
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administrativa em relação ao governo central. A opção é defendida por influentes políticos do leste, a área 

mais industrializada do país. Eles reclamam dos elevados repasses que são obrigados a destinar a Kiev e 

exigem maior liberdade para gerir seu próprio orçamento. O novo governo na Ucrânia até aceita negociar uma 

autonomia maior às regiões, mas é contra a federalização, e tem o apoio das potências ocidentais nessa 

posição. O receio é de que as repúblicas do leste sigam o caminho da Crimeia e peçam anexação à Rússia. Em 

meio ao impasse, o presidente Poroshenko assinou em junho um tratado de livre-comércio e de associação 

política com a União Europeia. Trata-se do mesmo acordo rejeitado por Yanukovich em novembro, estopim da 

crise atual. A perspectiva é que o acerto promova uma maior integração econômica entre a Ucrânia e a UE e 

amplie a influência ocidental no país, tendo também que arcar com um corte nos gastos públicos. Irritada com 

a decisão, a Rússia ameaçou com retaliações. Dias antes, Moscou havia cortado o fornecimento de gás à 

Ucrânia, alegando o não pagamento de uma dívida de 2 bilhões de dólares. Neste cabo de guerra, no qual a 

Rússia e as potências ocidentais defendem seus próprios interesses, a Ucrânia dispõe de limitadas alternativas. 

De um lado, a manutenção dos laços com Moscou mantém uma subordinação histórica e dá continuidade à 

relação de dependência econômica dos russos. Já a aproximação com a UE tampouco garante autonomia ao 

país. Como evidencia a atual crise vivida pela União Europeia, os países mais ricos do bloco, como Alemanha e 

França, impõem às nações mais pobres medidas de austeridade e metas fiscais socialmente insustentáveis, 

que limitam o exercício da soberania nacional. Seja qual for o caminho escolhido, os ucranianos enfrentam 

grandes obstáculos para escapar da submissão às forças externas e para chegar a uma situação na qual 

possam decidir o seu próprio futuro. Cada veículo de comunicação ou documento didático trata o acordo com 

denominações específicas, portanto, o que a Banca considera importante nesta questão é que o examinando 

tenha consciência de que o mesmo acordo com a União Europeia, não assinado em 2013, levando milhares de 

pessoas às ruas da Ucrânia e sendo responsável pelo desencadeamento da grande crise que se desenvolve, foi 

assinado em 2014 tornando-se novamente foco de grandes conflitos.  

Fonte: 

 https://almanaque.abril.com.br/materia/a-ucrania-sob-fogo-cruzado 

 http://www.publico.pt/mundo/noticia/ucrania-e-uniao-europeia-assinam-acordo-de-parceria-1629164 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-03-21/uniao-europeia-e-ucrania-assinam-acordo-

historico-de-associacao.html 

 http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPEA2K01C20140321 

 http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/uniao-europeia-e-ucrania-assinam-acordo-de-associacao/ 

 
Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa II era para ser considerada incorreta já que Fernando Collor de Mello não foi o primeiro 

presidente brasileiro eleito por voto popular, embora tenha sido o único a sofrer impeachment no Brasil. No 

entanto, realmente o enunciado limitava a análise ao período de redemocratização do Brasil, após a Ditadura 

Militar, portanto, neste período, Collor foi o primeiro presidente eleito por voto popular.  Desta forma, 

levando em conta o contexto expresso no enunciado, a afirmativa está correta, assim como a de que Dilma 

Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente e reeleita, após as eleições e reeleições de Fernando Henrique 

Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, é o terceiro presidente reeleito após a redemocratização do 

Brasil (afirmativa III). Está incorreta apenas a afirmativa I, pois o Plano Real foi implantado no governo de 

Itamar Franco, vice de Collor, que assumiu a Presidência após o impeachment. O maior trunfo de Itamar, 

inclusive, foi o Plano Real que acabou promovendo o controle da inflação, após 15 anos de tentativas 
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fracassadas. Não havendo uma alternativa que contemplasse as afirmativas II e III como corretas, cabe a esta 

Banca anular a questão.  

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/30-anos-de-governos-civis-brasileiros 

 
 
 

Cargo: Auxiliar Administrativo 
 

 

Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Edital de Concurso Público nº 001 de 2014 do Município de Caratinga/MG verifica-se em seu 

Anexo I – Conteúdo Programático da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, que a questão apresenta-se 

adequada haja vista se tratar do tema “fonética e fonologia”. 

Fonte: Edital de Concurso Público nº 001 de 2014 do Município de Caratinga/MG. 

 
Questão: 12 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação do sinal da equação que deveria ser x² -4x+ 4 = 0, e assim a resposta seria letra b. 

Porém, a equação, tal qual se apresenta, x²-4x-4 não possui delta igual à zero, logo a questão deve ser 

anulada. 

Fonte: Coleção Matemática do Cotidiano & suas conexões. Bigode; J.L.Antônio; Gimenez; Joaquim. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão deve ser resolvida através de um sistema de duas equações, onde:  

X+y=50 e x = 2+ y 

Substituindo x = 2+y na primeira equação teremos 2+y + y = 50, de onde teremos y = 24 anos e x = 2 + 24 = 26 

anos. Dessa forma a alternativa correta seria 24 e 26 anos, ou 26 e 24 anos, letra B. 

Fonte: Coleção Matemática do Cotidiano & suas conexões. Bigode; J.L.Antônio; Gimenez;Joaquim. 

 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
12% a mais, logo, 1,12% x = 1.224, de onde temos que x = (1224 . 100) / 112, logo, x = 1.092,85 é o salário 

recebido antes do aumento. Dessa forma o gabarito está correto e a letra b é a resposta. 

Fonte: Coleção Matemática do Cotidiano & suas conexões. Bigode; J.L.Antônio; Gimenez;Joaquim. 

 
 
 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e principal 

desafio ao estado de direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais, em nossa 

história recente, esteve tão presente nos debates tanto de especialistas como do público em geral. 
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Os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, o aumento da sensação de 

insegurança, sobretudo nos grandes centros urbanos, a degradação do espaço público, as dificuldades 

relacionadas à reforma das instituições da administração da justiça criminal, a violência policial, a ineficiência 

preventiva de nossas instituições, a superpopulação nos presídios, rebeliões, fugas, degradação das condições 

de internação de jovens em conflito com a lei, corrupção, aumento dos custos operacionais do sistema, 

problema relacionados à eficiência da investigação criminal e das perícias policiais e morosidade judicial, entre 

tantos outros, representam desafios para o sucesso do processo de consolidação política da democracia no 

Brasil. 

Cada letra representava um desafio correto, porém, ao final, havia algo na resposta que permitia considerá-la 

errada. Por exemplo: não há degradação dos espaços públicos só nos grandes centros urbanos (letra B) e sim 

em locais do interior do Brasil também. Da mesma forma que na letra C ocorre à criminalidade e a sensação 

de insegurança em todo o país, não só no interior. A questão D nos mostra que toda a resposta estaria correta 

se, ao final, o número de jovens em conflito com a lei não fosse pequeno. Portanto, sendo a corrupção um 

fator relacionado á criminalidade, esta será a resposta correta. Resposta A. 

 

 

Cargo: Contador 
 
 
Questão: 07 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
 Há duas alternativas corretas, a saber:  

“C) há uma interpelação da mulher em relação a Hagar.” 

A vírgula, neste caso, separa o vocativo. O vocativo é um termo independente da oração, servindo apenas 

para interpelar ou chamar aquele com quem se fala.  

“D) de acordo com sua função, poderia ser substituída pelo ponto de exclamação.”   

Para separar os vocativos, a vírgula pode ser substituída pelo ponto de exclamação, dando ênfase ao vocativo.  

Fonte: 

 Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 
 
Questão: 18 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Houve erro na redação de uma das frases do enunciado da questão conforme indicado a seguir: 

Como está na prova: Não há apartamentos com pelo menos um desses dois itens. 

A frase correta seria: Qualquer apartamento possui pelo menos um desses dois itens. 

Deste modo, a questão ficou prejudicada no seu entendimento, devendo, por este motivo ser anulada. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa II era para ser considerada incorreta já que Fernando Collor de Mello não foi o primeiro 

presidente brasileiro eleito por voto popular, embora tenha sido o único a sofrer impeachment no Brasil. No 

entanto, realmente o enunciado limitava a análise ao período de redemocratização do Brasil, após a Ditadura 
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Militar, portanto, neste período, Collor foi o primeiro presidente eleito por voto popular.  Desta forma, 

levando em conta o contexto expresso no enunciado, a afirmativa está correta, assim como a de que Dilma 

Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente e reeleita, após as eleições e reeleições de Fernando Henrique 

Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, é o terceiro presidente reeleito após a redemocratização do 

Brasil (afirmativa III). Está incorreta apenas a afirmativa I, pois o Plano Real foi implantado no governo de 

Itamar Franco, vice de Collor, que assumiu a Presidência após o impeachment. O maior trunfo de Itamar, 

inclusive, foi o Plano Real que acabou promovendo o controle da inflação, após 15 anos de tentativas 

fracassadas. Não havendo uma alternativa que contemplasse as afirmativas II e III como corretas, cabe a esta 

Banca anular a questão.  

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/30-anos-de-governos-civis-brasileiros 

 
 

Cargo: Controlador Interno 
 
 
Questão: 07 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
 Há duas alternativas corretas, a saber:  

“C) há uma interpelação da mulher em relação a Hagar.” 

A vírgula, neste caso, separa o vocativo. O vocativo é um termo independente da oração, servindo apenas 

para interpelar ou chamar aquele com quem se fala.  

“D) de acordo com sua função, poderia ser substituída pelo ponto de exclamação.”   

Para separar os vocativos, a vírgula pode ser substituída pelo ponto de exclamação, dando ênfase ao vocativo.  

Fonte: 

 Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.  

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) há uma crítica à forma como tais oportunidades são vistas.” não pode ser considerada 

correta. Em “Como dizia o inventor Thomas Edison, jogamos fora as boas oportunidades porque elas 

geralmente vêm vestidas com macacão de operário.” não há uma crítica a como as oportunidades são vistas, 

mas o discurso refere-se a como elas se apresentam, e ainda, não há crítica, mas sim uma constatação.  

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os termos da sequência são obtidos a partir do primeiro termo através das operações: 

Soma 2 ; Multiplica por 2 ;  Subtrai 2 ; Divide por 2 

1º termo: 1     

2º termo: 1+2=3; 3º termo: 3x2=6; 4º termo: 6-2=4; 5º termo: 4÷2=2 

6º termo:  2+2=4; 7º termo: 4x2=8 ;  8º termo: 8-2=6 ; 9º termo:  6÷2=3 

10º termo: 3+2=5 ; 11º termo: 5x2=10 ; 12º termo: 10-2=8 ; 13º termo:  8÷2=4 

14º termo: 4+2=6; 15º termo: 6x2=12 ; 16º termo: 12-2=10; 17º termo: 10÷2=5 

Próximos quatro termos: 
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18º termo: 5+2=7; 19º termo:7x2=14 ; 20º termo: 14-2=12 ; 21º termo: 12÷2=6 

Soma= 7+14+12+6=39 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sejam as cores: A, B, C e D. 

Escolha de três pastas de cores iguais: 

AAA; BBB; CCC; DDD (4 maneiras) 

Escolha de duas pastas de cores iguais e uma de cor diferente: (12 maneiras) 

AAB; AAC; AAD. 

BBA; BBC; BBD. 

CCA; CCB; CCD. 

DDA; DDB; DDC. 

_ Escolha de três pastas de cores diferentes: (4 maneiras) 

C4, 3=4!/1!3!=4 ABC; ABD; ACD; BCD. 

Total de maneiras: 4+12+4=20 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 18 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Houve erro na redação de uma das frases do enunciado da questão conforme indicado a seguir: 

Como está na prova: Não há apartamentos com pelo menos um desses dois itens. 

A frase correta seria: Qualquer apartamento possui pelo menos um desses dois itens. 

Deste modo, a questão ficou prejudicada no seu entendimento, devendo, por este motivo ser anulada. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa II era para ser considerada incorreta já que Fernando Collor de Mello não foi o primeiro 

presidente brasileiro eleito por voto popular, embora tenha sido o único a sofrer impeachment no Brasil. No 

entanto, realmente o enunciado limitava a análise ao período de redemocratização do Brasil, após a Ditadura 

Militar, portanto, neste período, Collor foi o primeiro presidente eleito por voto popular.  Desta forma, 

levando em conta o contexto expresso no enunciado, a afirmativa está correta, assim como a de que Dilma 

Rousseff foi à primeira mulher eleita presidente e reeleita, após as eleições e reeleições de Fernando Henrique 

Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, é o terceiro presidente reeleito após a redemocratização do 

Brasil (afirmativa III). Está incorreta apenas a afirmativa I, pois o Plano Real foi implantado no governo de 

Itamar Franco, vice de Collor, que assumiu a Presidência após o impeachment. O maior trunfo de Itamar, 

inclusive, foi o Plano Real que acabou promovendo o controle da inflação, após 15 anos de tentativas 

fracassadas. Não havendo uma alternativa que contemplasse as afirmativas II e III como corretas, cabe a esta 

Banca anular a questão.  

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/30-anos-de-governos-civis-brasileiros 
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Cargo: Motorista 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O 4º parágrafo do texto “Os desafios da saúde pública no Brasil” é enfático ao afirmar que: “Para garantir 

saúde pública de qualidade a toda população, o Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho. A falta de 

médicos em regiões afastadas em contraponto à intensa concentração nas grandes cidades, a ausência de 

estrutura nos hospitais da rede pública, além da dificuldade em conseguir atendimento no SUS são apenas 

alguns dos inúmeros problemas que atingem os brasileiros que tentam utilizar a saúde pública diariamente.”. 

Dessa forma, a terceira afirmativa também é verdadeira e justifica-se a sequência correta: V, V, V. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Verifica-se que a afirmativa “Infelizmente, o Brasil ainda tem muito que aprender e melhorar.” (7º§) exprime 

circunstância de modo. A palavra “infelizmente” denota tal circunstância. 

Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 

27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “no entanto” destacada no trecho em questão expressa ideia de “contraste”. As demais opções 

não estão de acordo com o questionamento abordado. 

Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 

27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 
Questão: 12 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação do sinal da equação que deveria ser x² -4x+ 4 = 0, e assim a resposta seria letra b. 

Porém, a equação, tal qual se apresenta, x²-4x-4 não possui delta igual a zero, logo a questão deve ser 

anulada. 

Fonte: Coleção Matemática do Cotidiano & suas conexões. Bigode; J.L.Antônio; Gimenez;Joaquim. 

 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão deve ser resolvida através de um sistema de duas equações, onde:  

X+y=50 e x = 2+ y 

Substituindo x = 2+y na primeira equação teremos 2+y + y = 50, de onde teremos y = 24 anos e x = 2 + 24 = 26 

anos. Dessa forma a alternativa correta seria 24 e 26 anos, ou 26 e 24 anos, letra B. 

Fonte: Coleção Matemática do Cotidiano & suas conexões. Bigode; J.L.Antônio; Gimenez;Joaquim. 
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Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
12% a mais, logo, 1,12% x = 1.224, de onde temos que x = (1224 . 100) / 112, logo, x = 1.092,85 é o salário 

recebido antes do aumento. Dessa forma o gabarito está correto e a letra “B” é a resposta. 

Fonte: Coleção Matemática do Cotidiano & suas conexões. Bigode; J.L.Antônio; Gimenez;Joaquim. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área da moldura seria 100x80 = 8000 cm², porém foi dito que o quadro está localizado a 12 cm das 

extremidades. Dessa forma devemos retirar 12 cm de cada lado, ou seja, (80 -12-12)cm = (80 -24)cm = 56 cm; 

(100-12-12) cm = (100-24)cm = 76 cm. Assim a área do quadro será dada por (56 x 76)cm²=4,256cm². A 

resposta correta será a letra b. 

Fonte: Coleção Matemática do Cotidiano & suas conexões. Bigode; J.L.Antônio; Gimenez;Joaquim. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é iniciada citando a fonte da informação, o Código de Trânsito Brasileiro, que não foi alterado, 

devido à modificação, logo prevalece à redação expressa no Código, mantendo o gabarito. 

Fonte: 

Lei 9503, Código de Trânsito Brasileiro: 

 Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo 

dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição: 

        I - (VETADO) 

        II - (VETADO) 

        III - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia; 

        IV - um representante do Ministério da Educação e do Desporto; 

        V - um representante do Ministério do Exército; 

        VI - um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal; 

        VII - um representante do Ministério dos Transportes; 

        VIII - (VETADO) 

        IX - (VETADO) 

        X - (VETADO) 

        XI - (VETADO) 

        XII - (VETADO) 

        XIII - (VETADO) 

        XIV - (VETADO) 

        XV - (VETADO) 

        XVI - (VETADO) 

        XVII - (VETADO) 

        XVIII - (VETADO) 

        XIX - (VETADO) 

       XX - um representante do ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de 

Trânsito; 

        XXI - (VETADO) 

       XXII - um representante do Ministério da Saúde.   (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9602.htm#art1
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        XXIII - um representante do Ministério da Justiça. (Incluído pela Medida Provisória nº 415, de 2008) 

        XXIII - 1 (um) representante do Ministério da Justiça. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008) 

        § 1º (VETADO) 

        § 2º (VETADO) 

        § 3º (VETADO) 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão visava analisar a capacidade em distinguir as vias quanto à classificação, vias urbanas e rurais, 

conforme especificado no CTB. 

Lei 9503, Código de Trânsito Brasileiro: 

 Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em: 

        I - vias urbanas: 

        a) via de trânsito rápido; 

        b) via arterial; 

        c) via coletora; 

        d) via local; 

        II - vias rurais: 

        a) rodovias; 

        b) estradas. 

Fonte: Lei 9503, Código de Trânsito Brasileiro. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de problemas atuais da sociedade mundial, como a pobreza, a mortalidade infantil, a 

sustentabilidade ambiental, etc., estando, portanto, de acordo com conteúdo programático do edital do 

concurso, conforme pode ser constatado abaixo. 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 

vinculações históricas, a nível regional, nacional e internacional.  

Fonte: https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/418/3_23012015141843.pdf 

 
 
 

Cargo: Oficial Administrativo 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “frincha” significa “fresta”, “fenda”, “fisga”.  A palavra “fístula” significa “úlcera”, “chaga”, “flauta 

pastoril”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 

 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Mpv/415.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11705.htm#art5
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Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pronome pessoal “o”, nessa frase se refere ao “ladrão”.  No “excerto” Meu irmão mais velho – esperem 

aqui, vocês – abriu a porta com toda a cautela. Entrou, pôs-se a procurar o ladrão entre os trastes. 

- Pneu velho, não é ele... Colchão rasgado, não é ele... 

Enfim, não o achou...” 

Esse excerto deixa bem claro que quem não foi achado foi o “ladrão”. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Número de maneiras possíveis: Cn, 3 

Cn, 3= n!/(n-3)!3!=n.(n-1). (n-2). (n-3)!/ (n-3)!.3!= n.(n-1). (n-2)/6=56 

n.(n-1).(n-2)=336 

testando valores para n: 

n=5 -> 5.4.3=60 (pouco) 

n=6 -> 6.5.4=120 (pouco) 

n=7 -> 7.6.5=210 (pouco) 

n=8 -> 8.7.6= 336 (OK!) 

Assim o número de bombons de recheios diferentes disponíveis nessa padaria é igual a 8. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As relações entre os coeficientes da equação para os cálculos das suas raízes fazem parte do conteúdo: 

equação do 2ºgrau, apresentado no edital. O conteúdo faz parte do ensino fundamental e médio.  

S= -b/a 

3+9=-b/1 

12=-b 

b=-12 

P= c/a 

3.9= c/1 

27=c 

b=27 

b+c= (-12)+27 

b+c=15 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os termos da sequência são obtidos a partir do primeiro termo através das operações: 

Soma 2 ; Multiplica por 2 ;  Subtrai 2 ; Divide por 2 

1º termo: 1     

2º termo: 1+2=3; 3º termo: 3x2=6; 4º termo: 6-2=4; 5º termo: 4÷2=2 

6º termo:  2+2=4     ;   7º termo: 4x2=8  ;   8º termo: 8-2=6   ;  9º termo:  6÷2=3 
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10º termo: 3+2=5    ;   11º termo: 5x2=10  ;   12º termo: 10-2=8   ;   13º termo:  8÷2=4 

14º termo: 4+2=6    ;   15º termo: 6x2=12  ;    16º termo:  12-2=10  ;  17º termo: 10÷2=5 

Próximos quatro termos: 

18º termo: 5+2=7   ;    19º termo: 7x2=14   ;    20º termo: 14-2=12    ;   21º termo: 12÷2=6 

Soma= 7+14+12+6=39 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência apresenta o alfabeto com algumas modificações:  

_Inicia-se com a letra maiúscula A;  

_A letra B é substituída por 2; 

_A letra c minúscula vem em seguida; 

A sequência continua conforme indicado a seguir: 

A; 2  ; c  ;  D  ; 5 ;  f  ; G ;  8 ;  i ;  J  ; 11  ;  L  ;  m ;  14 ; O  ; p ;  17  ;  R  ;  s ;  20 ; U ; v ; 23 ;  X  ;  y  ;  26 

Observa-se que a letra “i” pertence à sequência. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O preço do notebook é inversamente proporcional ao seu peso. 

Preço Peso 

R$1.500,00 3kg 

x 2,5kg 

 

2,5x=3.1500 

2,5x=4500 

x=R$1.800,00 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta a função =SE(SOMA(A1;B1)>120;D1*A2;C2+D2) e solicita do usuário a indicação da 

alternativa que apresenta o valor correto da execução desta função. Para obter o resultado final, será 

detalhado abaixo a execução da função: 

A função SE exige uma teste lógico (condição), um retorno para caso verdadeiro e outro para caso falso. Sendo 

assim a execução foi realizada da seguinte forma: 

 Teste lógico (Condição): 

 SOMA (100+30)>120 

O uso do caracter ";" entre as células na função soma, instrui a ferramenta que devem ser somados os 

valores das células indicadas.  

OBS: Na função SOMA o caracter ":" é utilizado apenas para situações em que se deseja somar um 

intervalo de células. Ex.: SOMA (A1: A4) equivale a A1+A2+A3+A4 
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 Valor se verdadeiro: 

10*5 

 Valor se falso: 

70+9 

Considerando a análise apresentada, pode-se concluir que o teste lógico resulta valor verdadeiro e 

consequentemente executará 10*5 resultando no valor 50. Com base nos argumentos apresentados julgo o 

recurso improcedente. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No enunciado consta o período em que o neoliberalismo ganhou maior efetividade, portanto julgo 

improcedente este recurso visto que foram no governo de Fernando Henrique Cardoso que as políticas 

neoliberais tiveram maior propagação e repercussão no cenário brasileiro. 

Fonte:  

  http://www.infoescola/educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/neoliberalismo-no-brasil-politica-

economica-incentivou-privatizacoes.htmcom/historia/neoliberalismo/ 

 Livro – História uma abordagem integrada. Nicolina Luiza de Petta, Eduardo Aparício Baez Ojeda e 

Luciano Delfini. Ens. Médio-Vol. Único. Ed. Moderna 1ª edição, 2005. Página 331. 

 

 

 

Cargo: Oficial de Redação Legislativa 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Um dos problemas dessa atitude consumista...” (2º§) / irresponsável não pode ser 

considerada correta. A recorrência de traços semânticos estabelece a leitura que deve ser feita do texto. Essa 

leitura não provém de extrapolações interpretativas, mas está inscrita como possibilidade no texto. Certas 

interpretações se tornarão inaceitáveis se levarmos em conta a conexão, a coerência entre seus vários 

elementos. Essa coerência é garantida, entre outros fatores, pela reiteração, a redundância, a repetição, a 

recorrência de traços semânticos ao longo do discurso. Por contexto, entendemos uma unidade linguística de 

âmbito maior, na qual se insere outra unidade de âmbito menor. Dessa forma, a palavra (unidade menor) se 

insere no contexto da frase (unidade maior); a frase se insere no contexto do período; o período se insere no 

contexto do parágrafo e assim por diante. Uma vez inserida no contexto, a palavra perde o seu caráter 

polissêmico, isto é, deixa de admitir vários significados e ganha um significado específico no contexto. É o 

significado definido pelo contexto que se denomina significado contextual. Portanto, para a coerência seja 

mantida, não há possibilidade de que o significado “irresponsável” seja atribuído a “consumista”. O que o 

texto declara é que a atitude consumista possui caráter irresponsável, mas não que “consumista” signifique 

necessariamente “irresponsabilidade”. Recorrendo ao dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, teremos: 

consumista = aquele que gosta ou tem hábito de consumir. A alternativa C - C) “Outro aspecto importante é a 

durabilidade dos produtos.” (5º§) / resistência - é considerada acertadamente correta, pois, ao citar 

“durabilidade” no texto “Outro aspecto importante é a durabilidade dos produtos. Brinquedos, 

eletrodomésticos, roupas, carros... Hoje tudo parece ser produzido para durar e ser rapidamente substituído. 

http://www.infoescola/educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/neoliberalismo-no-brasil-politica-economica-incentivou-privatizacoes.htmcom/historia/neoliberalismo/
http://www.infoescola/educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/neoliberalismo-no-brasil-politica-economica-incentivou-privatizacoes.htmcom/historia/neoliberalismo/
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Roupas que estão na moda em uma estação já não estarão mais alguns meses depois, aparelhos eletrônicos 

parecem descartáveis e daí por diante.” A durabilidade, resistência dos produtos, está sendo questionada; não 

há detrimento de tal significado em virtude de tal questionamento.    

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não soube quem cumprimentar primeiro.” não pode ser considerada correta. A regência 

verbal ocorre na frase. O verbo “saber”, neste caso, trata-se de objeto direto, pois, não ocorre o uso da 

preposição. Há casos em que o objeto direto pode aparecer precedido de preposição. Tem-se então o objeto 

direto preposicionado (ODP). Com o pronome “quem”, desde que o antecedente esteja expresso. Se o 

antecedente do pronome não estiver expresso, não é obrigatória a utilização da preposição. Exemplos: “Não 

soube a quem cumprimentar primeiro.” (soube = verbo transitivo direto; a quem = objeto direto 

preposicionado) “Não soube quem cumprimentar primeiro.” (soube = verbo transitivo direto; quem = objeto 

direto). 

Fonte: Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva.  

 
Questão: 07 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Há duas alternativas corretas, a saber:  

“C) há uma interpelação da mulher em relação a Hagar.” 

A vírgula, neste caso, separa o vocativo. O vocativo é um termo independente da oração, servindo apenas 

para interpelar ou chamar aquele com quem se fala.  

“D) de acordo com sua função, poderia ser substituída pelo ponto de exclamação.”   

Para separar os vocativos, a vírgula pode ser substituída pelo ponto de exclamação, dando ênfase ao vocativo.  

Fonte:  

 Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.  

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) há uma crítica à forma como tais oportunidades são vistas.” não pode ser considerada 

correta. Em “Como dizia o inventor Thomas Edison, jogamos fora as boas oportunidades porque elas 

geralmente vêm vestidas com macacão de operário.” não há uma crítica a como as oportunidades são vistas, 

mas o discurso refere-se a como elas se apresentam, e ainda, não há crítica, mas sim uma constatação.  

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sejam as cores: A, B, C e D. 

_Escolha de três pastas de cores iguais: 

AAA; BBB; CCC; DDD (4 maneiras) 

_ Escolha de duas pastas de cores iguais e uma de cor diferente: (12 maneiras) 
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AAB; AAC; AAD. 

BBA; BBC; BBD. 

CCA; CCB; CCD. 

DDA; DDB; DDC. 

_ Escolha de três pastas de cores diferentes: (4 maneiras) 

C4,3=4!/1!3!=4 ABC; ABD; ACD; BCD. 

Total de maneiras: 4+12+4=20 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 18 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Houve erro na redação de uma das frases do enunciado da questão conforme indicado a seguir: 

Como está na prova: Não há apartamentos com pelo menos um desses dois itens. 

A frase correta seria: Qualquer apartamento possui pelo menos um desses dois itens. 

Deste modo, a questão ficou prejudicada no seu entendimento, devendo, por este motivo ser anulada. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a doutrina, “as normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva tem aplicabilidade direta e 

imediata, mas não possivelmente integral. Embora tenham condições, de quando da promulgação da nova 

Constituição, ou da entrada em vigor (ou diante da introdução de novos preceitos por emendas à 

Constituição, ou na hipótese do art. 5º, §3º), produzir todos os seus efeitos, poderá a norma 

infraconstitucional reduzir a sua abrangência”. E como exemplo, a doutrina cita o inciso XIII do art. 5º da 

CRFB/88. Deste modo, a resposta indicada no gabarito preliminar está correta.  

Fonte: LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª ed. Saraiva: São Paulo, 2014, p. 252-253.   

 
Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa II era para ser considerada incorreta já que Fernando Collor de Mello não foi o primeiro 

presidente brasileiro eleito por voto popular, embora tenha sido o único a sofrer impeachment no Brasil. No 

entanto, realmente o enunciado limitava a análise ao período de redemocratização do Brasil, após a Ditadura 

Militar, portanto, neste período, Collor foi o primeiro presidente eleito por voto popular.  Desta forma, 

levando em conta o contexto expresso no enunciado, a afirmativa está correta, assim como a de que Dilma 

Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente e reeleita, após as eleições e reeleições de Fernando Henrique 

Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, é o terceiro presidente reeleito após a redemocratização do 

Brasil (afirmativa III). Está incorreta apenas a afirmativa I, pois o Plano Real foi implantado no governo de 

Itamar Franco, vice de Collor, que assumiu a Presidência após o impeachment. O maior trunfo de Itamar, 

inclusive, foi o Plano Real que acabou promovendo o controle da inflação, após 15 anos de tentativas 

fracassadas. Não havendo uma alternativa que contemplasse as afirmativas II e III como corretas, cabe a esta 

Banca anular a questão.  

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/30-anos-de-governos-civis-brasileiros 
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Cargo: Técnico de Informática 
 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As relações entre os coeficientes da equação para os cálculos de suas raízes fazem parte do conteúdo: 

equação do 2ºgrau, apresentado no edital. O conteúdo inclusive faz parte do ensino fundamental e médio.  

S= -b/a 

3+9=-b/1 

12=-b 

b=-12 

P= c/a 

3.9= c/1 

27=c 

b=27 

b+c=(-12)+27 

b+c=15 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é sobre matrizes e determinantes e está de acordo com o edital.  

                     B=  

A=  = = 18.(19+5x)-16.(27+x) 

Det(A.B)=342+90x-432-16x 

342+90x-432-16x=428 

-90+74x=428 

74x=518 

x=7 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O preço do notebook é inversamente proporcional ao seu peso: 

Preço Peso 

R$1.500,00 3kg 

x 2,5kg 

 

2,5x=3.1500 

2,5x=4500 

x=R$1.800,00 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso improcedente visto que em 2008 houve alteração com relação aos fusos horários do país, no qual 

passou a contar com 3 fusos horários. Entretanto em 2013 foi sancionada uma lei pela presidente Dilma 

Roussef que alterava novamente a lei criada em 2008. Isso ocorreu depois de um referendo com a população 

local que votou no restabelecimento do horário antigo, que passou a vigorar desde 10 de novembro de 2013. 

Fonte: 

  http://www.brasilescola.com/brasil/fuso-horario-brasileiro.htm 

 http://www.mundoeducacao.com/geografia/fusos-horarios-territorio-brasileiro.htm 

 http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2013/10/lei-que-altera-fuso-horario-do-acre-e-de-parte-do-

amazonas-e-sancionada.html 

 http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/erratas/2014/02/27/uol-educacao-brasil-possui-quatro-

fusos-horarios.htm 

 http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/fusos-horarios-entenda-como-se-determina-a-hora-

em-cada-pais.htm 

 

 

Cargo: Telefonista 
 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O preço do notebook é inversamente proporcional ao seu peso: 

Preço Peso 

R$1.500,00 3kg 

x 2,5kg 

 

2,5x=3.1500 

2,5x=4500 

x=R$1.800,00 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

                                                                           

Publique-se, 

 

15 de abril de 2015 

 

CONSULPLAN 
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